
فإن قال قائل: لو أن الناس عدلوا عن هذه الثالثة يف اجلهاد إىل وسائل أخرى فهل يبقى احلكم فيها أو ينتقل إىل 

فاجلواب: تعارض هنا اللفظ واملعىن ، فمن كان لفظيا قال يبقى احلكم فيها وإن مل تستعمل  الوسائل األخرى ؟

تستعمل يف احلرب فال فرق بينها وبني األشياء األخرى ؛  يف احلرب ؛ ومن نظر إىل املعىن قال إا إذا كانت ال

وهذا هو األقرب ، هذا هو األقرب إال أن هذا يعكر عليه أن الرسول أخرب أنه يف آخر الزمان تبطل وسائل احلرب 

ا ويعود الناس إىل السهام ؛ هذه واحدة ، ثانيا: أن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم أخرب أن اخليل يف نواصيه

اخلري إىل يوم القيمة ؛ ثالثا: أنه رمبا تسقط منفعة هذه األشياء يف مكان دون مكان ، ففي املرارات واجلبال ال 

ينفع فيها إال اخليل ؛ فعلى كل حال حنن نريد أن حنلل املسألة من ناحية الفقهية ، نقول: إذا ثبت احلكم لعلة 

عملون هذه األشياء الثالثة يف احلرب فقد انتفت العلة فينتفي احلكم فإنه يزول بزواهلا ؛ فإذا قدرنا أن الناس ال يست

وتكون املغالبة فيها كاملغالبة يف غريها ؛ هي إذا بطلت البد أن ينتقل الناس إىل شيء آخر فهل جتوز املسابقة 

سائل بعوض يف هذا الشيء اآلخر الذي حل حمل هذه املذكورات ؟ اجلواب: نعم ال شك يف هذا ؛ وعليه فالو 

يشبه هذا من بعض الوجوه أن  احلديثة يف احلر جتوز فيها املغالبة بالعوض ألا قائمة مقام هذه األشياء الثالثة .

زكاة الفطر جاء فيها ذكر التمر والشعري والزبيب واألقط ، وقد أخرب أبو سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن هذا هو 

( كنا نخرجها في عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم  ، قال:طعامهم يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم 

لو أن الناس عدلوا عن الشعري وصاروا ال صاعا من طعام وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب واألقط ) 

يقتاتونه فهل يبطل احلكم فيه أو ال يبطل ؟ نقول: من كان لفظيا قال ال يبطل ألنه نص عليه يف احلديث ؛ ومن  

ن معنويا قال إنه يبطل ؛ والصحيح أنه يبطل وأنه إذا صار الشعري غري قوت فال يلزم الفطرة ألن السنة واضحة كا

( فرض يف هذا ، واضحة يف أنه البد أن يكون طعاما مثل قوله يف احلديث حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما: 

فانتبه هلذا  غو والرفث و طعمة للمساكين )النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من الل

املسابقة يف العلم ، حنن نعلم أن الدين اإلسالمي قام باجلهاد  ! اآلن لدينا مثاالن: الفطرة ، واملسابقة يف الثالثة .

ا املشهور من املذهب أا ال جتوز وقالو  باللسان والسنان فهل جتوز املغالبة يف العلم الشرعي بعوض أو ال جتوز ؟

وهذا حصر ؛ والذين يذهبون إىل اعتبار املعاين  ( ال سبق إال في )إن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم حصر 

، ورمبا استدلوا بقصة أيب بكر رضي اهللا عنه مع قريش يف  يقولون جيوز ، جتوز املناظرة واملقابلة يف العلوم الشرعية

من الذين  م من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ))(( ألم غلبت الروم في أدنى األرض وهقوله تعاىل: 

غلب الروم ؟ الفرس والفرس قوم مشركون ومييل إىل جانبهم املشركون من قريش ، والروم أهل الكتاب مييل إليهم 

املؤمنون ويطرحون بانتصارهم على الفرس مع أم كفار لكنهم أقرب إىل املؤمنني من الفرس يف ذلك الزمن لقوة 



 ذلك الوقت قال املشركون ال ميكن أن يغلب الروم على الفرس وقال أبو بكر بل ميكن ، أبو بكر الفرس يف

يصدق بالقرآن وأخباره وهم ال يصدقون فضربوا أجال عشر سنني إن غلبت الفرس يف هذه العشر فالسبقة على 

 عليه وسلم هذه املغالبة ألا من ؟ على أيب بكر ؛ وإن غلبت الروم فالسبقة على القريش ؛ فأقر النيب صلى اهللا

عني شرعي تصديق بالقرآن وعدم التصديق ؛ واختار هذا القول شيخ االسالم ابن تيمية رمحه اهللا على أن املغالبة 

يف العلم بالسبق جائزة ؛ لكن انتبهوا لنقطة يف هذه املسألة: إذا كانت املغالبة لقصد الوصول إىل احلكم الشرعي 

غالبة من أجل أن يكتسب هذا ماال من أخيه فال جتوز ألن هؤالء مل يريدوا الدين أرادوا املال ؛ أما إذا كانت امل

ص مادامت املسألة أرادوا الدنيا ؛ بعض الناس استغل هذه املسألة أو استغل هذا القول على إطالقه وقال خال

العلوم غري  احلق ال الوصول إىل املال . ؛ ولكن البد من التقييد أن يكون القصد باملغالبة الوصول إىل مسألة العلم

الظاهر ال ؛ ألن النحو وإن قلنا إنه شرعي فإمنا يكون شرعيا إذا كان  الشرعية كعلم النحو مثال جتوز املغالبة فيه ؟

املقصود به الوصول إىل معرفة الكتاب والسنة ؛ وهلذا نقول لعلوم العربية وسيلة ما هي مقصودة لذاا . الفيزياء 

(( من فوائدها: حترمي األصنام ؛ لقوله تعاىل:  لكيمياء واجلغرافيا جتوز املغالبة فيها ؟ ال جتوز املغالبة فيها .وا

وهل يعم هذا كل ما اخذ صنما من أي مادة كان ؟ اجلواب: نعم يعم ألن اآلية مطلقة ؛ وقد أبدل  فاجتنبوا ))

بطبيعته البد له من شيء يأوي إليه يف طلب ما ينفعه ودفع ما  اهللا تعاىل عبادة األصنام بعادة الرمحن ألن اإلنسان

ومن فوائدها: حترمي االستقسام باألزالم ، وهو  . وجل يضره فأبدل اهللا تعاىل التعلق باألصنام بالتعلق باهللا عز

وهل  صريح ؛ ومثل ذلك ما يسمونه " حبذك ونصيبك " فهي إن مل تدخل هذا تدخل يف امليسر فهي حمرمة .

ثلها أن يستقسم بالنجوم ؟ فيقال مثال رجل ولد يف ساعة السعود فحياته سعيدة ، هذا ولد يف جنم التربان م

فحياته تعيسة ، وما أشبه ذلك ؟ اجلواب: نعم يدخل يف هذا ؛ بل هو نوع من الشرك ألن إثبات سبب مل جيعله 

هللا ـ هذه األزالم بصالة االستخارة فإذا أشكل اهللا سببا شرعيا وال قدريا من الشرك ؛ وقد أبدل اهللا ـ و احلمد 

عليك أمر من األمور تريد أن تفعله أخري هو لك أم شر فعليك باالستخارة تصلي ركعتني بغري الفريضة مث إذا 

   .اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك ... )  (عوا اهللا تعاىل بالدعاء املعروف سلمت تد

  ؟" اجلعل " عن العطاء  السائل :

  هذه إما هي جعل وإال تشجيع إذا كان يف األخري مثل أن تقول إن عرفت كذا فلك كذا وكذا .الشيخ : 

عليهم لو تريد تدعوا  أنعمباملال ألن اهللا  عبونتالما تقول وارتكبوا أيضا شيء آخر ي الناس ارتكبوا مثلالشيخ : 

وأا يف ا فعليك حد  ؛ هذه خيانة عندنا من باب الرتف ، نسيانا ؛ قالو  واحد امسه عبد اهللا تقول يا حممد

  احلقيقة تالعب باملال ؛ وهلذا نستفىت يف هذه املسألة ونقول: ال يلزمك أن تلتزم مبا قال .



  

(( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 

 طيب . (( واألزالم ))انتهينا إىل قوله:  .ن أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ... )) تفلحون إنما يريد الشيطا

 (( رجس من عمل الشيطان ))من فوائد هذه اآلية الكرمية: التحذير البالغ من هذه األعمال األربعة ؛ لقوله: 

ومن فوائدها: وجوب  فإن هذا يقتضي التنفري التام بوصفها رجسا مث بوصف هذا الرجس من عمل الشيطان .

ومن فوائدها: أن اجتناب هذه األشياء  . (( فاجتنبوه ))اجتناب اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم ؛ لقوله: 

 . (( لعلكم تفلحون ))األربعة سبب للفالح ؛ وكل إنسان منا يريد الفالح فليأت أسبابه ؛ وجه ذلك قوله: 

كام الشرعية ، يعين أن األحكام الشرعية هلا غاية محيدة وهي احلكمة ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات تعليل األح

ومن فوائدها: أن  . (( رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ))، ومن قوله أيضا:  (( لعلكم تفلحون ))؛ لقوله: 

له علة فتارة  يف بيان العلل تارة يتقدم بيان العلة وتارة يتأخر يعين إذا ذكر اهللا حكما وذكر طريقة القرآن الكرمي

يذكر العلة قبل مث يبين عليها احلكم وتارة يذكر احلكم مث يأيت بالعلة حسب ما تقتضيه احلال وقرائن السياق ؛ 

(( ويف قوله تعاىل:  (( رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ))؛ أيش العلة ؟  فهنا ذكر العلة قبل احلكم

(( قدم العلة أو احلكم ؟ العلة ، فقال:  المحيض )) ويسألونك في المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في

؛ وفائدة تقدمي العلة هو أن احلكم يأيت إىل النفس وقد اطمأنت وترقبت إىل  قل هو أذى فاعتزلوا النساء ))

احلكم ، اطمأنت إىل احلكم وترقبت احلكم ؛ ألن من املعلوم أن العاقل إذا ذكرت له العلة فسوف يعمل مبقتضى 

سوف يأيت  (( قل هو أذى ))فمجرد ما يسمع اإلنسان  (( قل هو أذى فاعتزلوا ))ة ؛ فقوله تعاىل: هذه العل

من حني  (( رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه )) وهو قد ترقبه ؛ وهذا أيضا مثله ، (( فاعتزلوا ))إليه احلكم 

وتارة تكون العلة بعد احلكم   ي .يكون اإلنسان مرتقبا حلكم النه (( رجس من عمل الشيطان ))أن تأيت العلة 

(( قل ال أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما كما يف قوله تعاىل: 

فإنه رجس ؛ وذلك ألن امليتة والدم وحلم اخلنزير تنفر منه الطباع فقدم  مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس ))

احلكم ورمبا تتجنبه بدون حكم شرعي مث تأيت العلة مطابقة ملا تقتضيه احلكم ألن النفوس السليمة ترتقب هذا 

مث هل  . (( رجس من عمل الشيطان ))أن أعمال الشيطان اليت يأمر ا رجس ؛ لقوله: ومن فوائدها:  الفطرة .

ميتة أو (( إال أن يكون نقول إن يف اآلية دليال على جناسة اخلمر ألن الرجس هو النجس كما يف قوله تعاىل: 

؟ اجلواب: نعم ، بعض العلماء استدل ذه اآلية على جناسة اخلمر  دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس ))

(( ؛ ولكن عند التأمل يف اآلية الكرمية ال جتد دليال فيها على جناسة اخلمر ، من وجهني ؛ الوجه األول: أنه قال: 



(( فاجتنبوا الرجس الرجس املعنوي كما فيقوله تعاىل: فهو رجس عملي والرجس العملي هو  رجس من عمل ))

؛ الوجه الثاين: أن امليسر واألنصاب واألزالم ليست رجسا ، ليست رجسا حسيا واخلرب عن  من الشيطان ))

هذه األربعة واحد أو خمتلف ؟ واحد ، اخلمر مبتداء وعطف عليه الثالثة مث جاء اخلرب " رجس " فأين الدليل 

ألشياء األربعة خمتلفة يف احلكم فيقال يف الثالثة رجس عملي ويقال يف األول رجس حسي ، أين على أن هذه ا

؟ فاجلواب: أن األصل يف االقرتان أن فإن قال قائل: داللة االقرتان ضعيفة وال حيمل به  الدليل ؟ حيتاج إىل دليل .

، اخليل تعرفوا ؟ معروفة  : إن اخليل حراميكون احلكم واحدا يف اجلميع إال بدليل ، مثال ذلك: قال أبو حنيفة

فقرا بالبغال واحلمري فتكون حراما ؛ والشك أن  (( والخيل والبغال و الحمير لتركبوها وزينة ))لقوله تعاىل:  ؟

الصواب معه ألن األصل يف االقرتان التوافق باحلكم ؛ لكن اخليل هلا دليل خيرجها وهو ما رواه البخاري عن أمساء 

نحرنا في المدينة على عهد النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم فرسا أيب بكر رضي اهللا عنهما قالت: (  بنت

(( إنما الخمر والميسر وهذا خيرج اخليل عن حكم البغال واحلمري ؛ هنا ليس هناك يف اآلية الكرمية  وأكلناها )

سر واألنصاب واألزالم ؛ وعلى هذا فال ليس عندنا دليل خيرج اخلمر عن حكم ما قرن معه وهي ؟ املي ... ))

 فإن قال قائل: وهل يف السنة ما يدل على ذلك ؟ فاجلواب: ال داللة يف اآلية على جناسة اخلمر جناسة حسية .

، اجلواب ال ليس يف السنة ما يدل على هذا ؛ وأما حديث أيب ثعلبة اخلشين رضي اهللا عنه أنه سأل النيب صلى 

( يا رسول اهللا إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم ؟ قال: ال تأكلوا فيها وقال: اهللا عليه وآله وسلم 

ما اجلواب عن هذا احلديث ؟ نقول: هذا احلديث استدل به من  إال أال تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها )

اهم الرسول عليه الصالة  يرى جناسة اخلمر جناسة حسية ؛ ولكن ال دليل فيه يف الواقع ؛ ألن هذا احلديث إمنا

والسالم عن األكل فيها إال بعد الغسل من شرط آخر أال جند غريها ، مراده بالشك يف هذا االبتعاد عن 

خمالطتهم واألكل يف أوانيهم بدليل أنه لو كانت العلة جناسة لكان غسلها يكفي يف جواز األكل به يعين أنه ال 

لى اهللا عليه وآله وسلم أراد منا أال خنتلط بأهل الكتاب وأن نبتعد عنهم يشرتط أال جند غريها ؛ ولكن النيب ص

وأال نستعري منهم لئال مينوا علينا يف ذلك ، هذه واحدة ؛ ثانيا أن نقول: ما هو وجه كون هذا دليال على أنه على 

فيه اخلنزير ألم جناسة اخلمر ؟ قالوا ألن آنيتهم تكون فيه اخلمر ألم يستحلون اخلمر ؛ فنقول: ويكون 

يستحلون اخلنزير ؛ وما الذي أدرانا أن الرسول عليه الصالة والسالم راعا اخلمر دون اخلنزير أو راعا اخلنزير دون 

اخلمر أو راعا األمرين مجيعا ؟ ال دليل ؛ والذي يتبني لنا أن العلة يف ذلك هو أال خنتلط م وأال نأكل يف آنيتهم 

فإن قال قائل: أليس النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم سئل عن اخلمر تتخذ خال  حلديث .؛ إذا ال دليل يف هذا ا

قال ال ؟ يعين إذا ختمر الشراب فهل جيوز أن حنبسه أن يكون خال أو أن نضيف إليه مادة جتعله خال قال ال ؟ 



قه لئال تدعوه نفسه إىل تناوهلا قلنا ال دليل على النجاسة ، هذا دليل على أنه ال جيوز أن يبقي اخلمر عنده بل يري

؛ إذا من ادعى جناسة اخلمر جناسة حسية  وهو واضح وليس فيه اإلشارة إىل النجاسة يف أي حال من األحوال

فليأت بدليل وإال فال ميكن أن نلزم عباد اهللا بغسل األواين من اخلمر أو بغسل الثياب إذا أصاا أو بغسل 

صالة عباد اهللا إذا كان يف ثيام بقع من اخلمر أو يف أجسادهم إال بدليل ؛  األبدان وال ميكن أيضا أن نبطل

املسألة ما هي مسألة لفظية فقط جنس أو غري جنس ، املسألة يرتتب عليها أشياء فالبد أن يكون عندنا برهان من 

النجاسة ومطلق  اهللا عزوجل ميكننا أن نلزم عباد اهللا بشيء يقتضيه النص ؛ إذا نقول األصل ؟ األصل عدم

التحرمي ال يقتضي النجاسة بدليل أن السوء واملأكوالت الضارة حرام وليست جنسا ؛ هذا دليل مأخوذ من 

القاعدة املعروفة وهي أن األصل براءة الذمة ، مث نقول: لدينا دليل إجيايب غري الدليل األصلي الذي هو النفي 

خلمر ـ  وأن جناستها معنوية ، الدليل الصحابة رضي اهللا عنهم ملا والعدم ، الدليل إجيايب على أا ظاهرة ـ أي ا

حرمت اخلمر خرجوا ا إىل أسواق وأراقوها ولو كانت جنسة ما أراقوها يف األسواق ،مل يريقوها يف األسواق ألنه 

جاسة بناء على ال جيوز أن يريق يف أسواق املسلمني شيئا جنسا كما ال جيوز البول والغائط ؛ أجاب القائلون بالن

أصلها وإال فاألصل عدم النجاسة لكن قالوا أواين اخلمر ليست بكثرة حبيث تسيل منها الطرقات يعين مل تبلغ  

  كثرة تسيل منها الطرقات ؛ فنقول: سبحان اهللا ! 

   هل هذه األواين اليت يستعملها الصحابة رضي اهللا عنهم قبل التحرمي أيها أكثر أو نقطة من بول ؟الشيخ : 

  األول ،  الطالب :

هي أكثر الشك وهي أكثر من شيء صغري من العدد ، وحنن ال نقول إن سكك املدينة صارت أارا الشيخ : 

وها يف حافات جتري من اخلمر ، ما نقول ذا ؛ لو قالوا ما الذي أدراكم أم أراقوها باألسواق ؟ لعلهم أراق

للناس ؟ فنقول: هذا خالف اإلطالق ، خالف اإلطالق أراقوها يف األسواق ومل يقل:  السوق الذي ليس مطرقا

أراقوها يف جوانب األسواق ؛ وكون الشيء يف جانب شرط زائد على اإلطالق فيحتاج إىل ثبوت أم أراقوها يف 

 ينقل ذلك ولو كانت جوانب األسواق ، مث هل نقل عن الصحابة أم ملا أراقوها غسلوا األواين ؟ مل ينقل ، مل

دليل آخر ما ثبت يف صحيح مسلم أن رجال أتى براوية من اخلمر ،  جنسة لغسلوا األواين ونقلوا هذا لألمة .

الراوية قربة كبرية ، راوية كان يتخذها للرسول عليه الصالة والسالم فجاء إىل الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم 

النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم إا حرمت ، ومعلوم أن اإلنسان ال جيوز له وأهداها مل يعلم أا حرمت ؛ فقال 

أن يقبل هدية حمرمة سواء كانت حمرمة لعينها أو لكسبها إذا علم صاحبها الذي أخذت منه ، فكلمه أحد 

املسارة مع أنه ستفهم عن مب صارفته ؟ وإمنا ا :الصحابة سرا وقال له: بعها ؛ فقال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم



لإلنسان أن يسأل رجلني يتساران ماذا قلتما ؟ لكن املقام يقتضي السؤال ولعل النيب صلى اهللا عليه وآله  ال ينبغي

فقال: مب صارفته ؟ فقال: قلت بعها ؛ فقال: إن اهللا إذا حرم شيئا حرم مثنه ، أو كما  وسلم مسع طرف احلديث

الرجل فم الراوية وأراق اخلمر حبضرة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ومل ؛ ففتح  قال صلى اهللا عليه وآله وسلم

يأمره النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بغسله ؛ أرأيتم لو كانت اخلمر جنسا أيسكت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 

مت كيف يدري أا عن أن يقول هلذا الرجل اغسل الراوية ؟ ال يسكت أبدا ؛ ألن هذا الرجل ال يدري أا حر 

جنسة ؛ فإذا يتبني أن اخلمر جناستها جناسة معنوية وهذا وإن كان مل يقل به إال قليل من األمة فاجلماعة مع 

الدليل ، اجلماعة مع الدليل ؛ واجلمهور على أنه جنس جناسة حسية لكن كما رأيتم األدلة اآلن واضحة أن 

وكذلك أيضا ما يدهن به  بريتوشياء اليت فيها الكحول اآلن ، السينبين على هذا ما األ جناستها جناسة معنوية .

اجلروح وما أشبه ذلك هل تكون جنسة أو طاهرة ؟ طاهرة ألنه إذا كان األصل الذي هو اخلمر طاهرا على ما 

فإن قيل: فهل تبيحون  تبني لنا من القرآن والسنة فكذلك ما كان فيه شيء منه من باب أوىل أن يكون طاهرا .

، عند احلاجة أن يتطيب اإلنسان ذه األطياب أو يتدهن ذه الدهونات ؟ فنقول: أما عند احلاجة فنبيحه 

أو غريه من أجل سهولة  ثل أن حيتاج اجلرح إىل مسح بالسبريتونبيحها وال عندنا فيه ـ واحلمد هللا ـ إشكال يعين م

فإن مل يكن  يحه احلاجة ولو كان أصله التحرمي .بطه باإلبرة ، هذا الشك أنه جائز ؛ ألن احلكم املشتبه تب

هل املراد اجتناب شربه املؤدي  (( فاجتنبوه ))حمتاجا وإمنا يتطيب به فهل هذا حرام أم ال ؟ ننظر ، قوله تعاىل: 

(( إنما يريد الشيطان ... مث يقول:  (( فاجتنبوه ))إىل املفسدة أو االجتناب مطلقا ؟ نقول إذا كان اهللا يقول: 

علمنا أن املراد باألمر باالجتناب هو اجتناب الشرب الشك يف هذا أنه اجتناب الشرب ؛ أما اجتناب غري  ))

الشرب فهذا حمل اشتباه والورع أال يفعل اإلنسان إال حلاجة ، أال يتدهن ذه األشياء إال حلاجة كالتعقيم جلرح 

سبة لكنها ضئيلة مخسة يف املائة مثال فهل يؤثر ؟ فإن قال قائل: إذا كان يف هذه األطياب ن وما أشبه ذلك .

؛ وأما إذا مل يؤثر فليس حبرام ، بدليل رجل عنده إنا من ماء اجلواب: ال يؤثر ، ال يؤثر إال ما أثر يف املخلوط معا 

سقطت فيه جناسة لكن مل تغريه ماذا يكون هذا املاء ؟ يكون طهورا ألنه مل يؤثر ؛ فعلى هذا نقول إذا كانت 

ومن فوائدها: رمحة اهللا  النسبة ضئيلة حىت يف هذه األطياب فإنه الشك أا مباحة ألن نسبة الضئيلة ال تؤثر .

(( تعاىل بعباده الذين خلقهم لعبادته ، حيث حذرهم من كل ما فيه ضرر وبني هلم النتائج الطيبة ؛ لقوله: 

يف هذه اآلية الكرمية: إثبات  (( إنما يريد الشيطان ... ))وجل:  مث قال اهللا عز  . فاجتنبوه لعلكم تفلحون ))

(( والشك أن له إرادة ؛ أرأيتم قول اهللا له للمالئكة:  (( إنما يريد الشيطان ))اإلرادة للشيطان ؛ لقوله: 

ة وجادل ربه عن إرادة أو عن غري إرادة ؟ عن إرادة ؛ إذا الشيطان له إراد اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس ))



ومن  ومن فوائدها: سوء إرادة الشيطان ببين آدم وهو أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء اليت توجب التفرق . .

فوائدها: أن تفرق األمة من مرادات الشيطان ألن العداوة والبغضاء تؤدي إىل تفرق الشك فيكون كل ما يؤدي 

أشرنا إليها اآلن أن كل ما يؤدي إىل الفرقة فإنه من  ومن فوائدها: القاعدة اليت إىل الفرقة من مرادات الشيطان .

مرادات الشيطان فيدخل يف هذا آالف املسائل: البيع على بيع املسلم يوجب البغضاء والفرقة ، االستئجار على 

ومن فوائدها:   استئجاره ، اخلطبة على خطبته ، وما أشبه ذلك ؛ فكلما يؤدي إىل الفرقة فإنه من مراد الشيطان .

(( إنما يريد الشيطان أن اهة اهللا تبارك وتعاىل للعداوة والبغضاء بني املسلمني ألن هذا حتذير ال بعده حتذير كر 

(( واعتصموا بحبل وهذا واضح ألن اهللا تعاىل أمر باالجتماع وى عن التفرق فقال جل وعال: يوقع ... )) 

كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات (( وال تكونوا  وقال جل وعال:  ، اهللا جميعا وال تفرقوا ))

(( شرع وقال تعاىل:  ، (( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ))وقال جل وعال:  ، ))

ك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين به نوحا والذي أوحينا إلي ىلكم من الدين ما وص

؛  (( وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن اهللا مع الصابرين ))، وقال تعاىل:  وال تتفرقوا فيه ))

فهل يدخل يف ذلك  والدليالن األصالن الكتاب والسنة مملوءة ذا أي بطلب االجتماع والنهي عن التفرق .

ادي صار بعضهم لبعض طلبة العلم ؟ من باب أوىل ؛ لكن مع األسف أن طلبة العلم إذا اختلفوا يف أمر اجته

عدوا إال من شاء اهللا وصار يتكلم يف عرض أخيه بال حرج فيكون ظاملا لنفسه أوال وظاملا ألخيه ثانيا وظاملا لعباد 

اهللا الذين ينتفعون من أخيه ؛ ألنه إذا سقطت هيبته وقيمته يف أعينهم مل ينتفعوا بعلمه ؛ فيكون هذا ظاملا لنفسه 

من ينتفع بعلم أخيه ؛ ولذلك جيب التنبه هلذا ؛ وأن تعتقد أن من خالفك يف أمر  وظاملا ألخيه وظاملا لكل

اجتهادي فقد وافقك يف احلقيقة ألن كليكما يريد احلق فهو يرى أن احلق يف هذا وأنت ترى احلق يف خالفه ، من 

يف اتباع ما ظن أن  منكم رسول لآلخر جيب عليه اتباعه ، من منكما يف هذه احلال ؟ ال أحد ؛ إذا هو يف حمق

  الدليل يدل عليه وأنت حمق يف اتباع ما ظننت أن الدليل يدل عليه ، ولتكن القلوب نزيهة .

  مادام أن اخلمر طاهر فالنهي مقصور على الشرب ال على االستعمال فهل هذا صحيح ؟ السائل :

لفظ عام ، اجتنبوه يف كل شيء يف االستعمال والشرب ؛ لكن ال  (( فاجتنبوه ))أي نعم ألن قوله: الشيخ : 

 (( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ))جنزم بأنه باالستعمال لقوله: 

  فلذلك رأيناه من األمور اليت من الورع تركه .

  ؟ ما حكم األشربة اليت فيها نسبة ضئيلة من الكحول السائل :



أي نعم إذا كان قليال اشرب منها ؛ لكن أريد أنصحك إذا شربت فقل: بسم اهللا ، وإذا انتهيت فقل: الشيخ : 

  احلمد هللا .

  عن حلوم اخليل ؟  السائل :

ال، أنا أزيدك على هذا ، اخليل عند الناس حيرم صدرها وحيل دبرها عند العامة يقول مستقبل جسم الشيخ : 

ى به العدو عند اجلهاد وأما مؤخره حالل ألن املؤخر يكون عند اإلدبار عن العدو خله الفرس حرام ألنه يلتق

حرمت يف خيرب وأمساء بنت أيب بكر حتدثت ذا استدالال على حل اخليل ؛  يؤكل ؛ ال اسأل عن التاريخ احلمر

  فلو ال عندها علما أن اخليل أكلت بعد خيرب ما ذكرت هذا على وجه االستدالل .

  قد جيد اإلنسان بعض الشحناء واحلسد ألخيه فكيف يعاجلها ؟ ل :السائ

أو حسدا يف قلبه  ال يا أخي أنا عندي بالسهل ؛ فهمتم السؤال ؟ يقول األخ اإلنسان قد جيد شحناءالشيخ : 

؛  يقول لنفسه أنت تريد احلق واملسألة ما هي نص املسألة اجتهاد بالنسبة ألخيه فكيف يعاجلها ؟ يعاجل هذا أن

  أما لو كانت نصا ما نقبل أن نعذره ؛ لكن إذا كان اجتهاد فاالجتهاد كلنا على اجتهاد .

  عن حامل اخلمر وكاتبها ؟  السائل :

  إلعانته عليه مثل لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه . هذاالشيخ : 

  إذا كان ال جيوز التداوي باخلمر من باب أوىل ال جيوز وضعها يف العطور وحنوها ؟ يقاس عليها ؟ السائل :

لكن التداوي ا شربا ؛ وهلذا قال العلماء رمحهم اهللا إنه ال جيوز التداوي ا حىت للعطش ال جيوز أن الشيخ : 

لعطش ال تزيده إال عطشا ؛ ويرى بعض إذا شرب اإلنسان على اأن اخلمر لوا بذلك تشرب اخلمر للعطش ؛ وعل±

العلماء أنه جيوز للعطش وال يسلم أا ال تزيد إال عطشا ؛ لكن إذا غصت اللقمة وليس عنده إال كأس مخر 

وغص إما ميوت ينخلق وإال يشرب الكأس مشيا للقيمة ماذا يصنع يستعملها ؟ أي نعم يستعملها للضرورة ألن 

هذا أعم من قوله ملا  ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إال ما اضطررتم إليه ))(اهللا تعاىل قال يف آية عامة: 

(( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف إلثم فإن اهللا غفور حرم امليتة واخلنزير وما أهل لغري اهللا به حني قال: 

  أعم . (( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إال ما اضطررتم إليه ))اآلية ن  رحيم ))

   

 


